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  :2004 מדווחת על תוצאות הרבעון השני First Capital Realty:    גלוב-גזית

  -$     מיליוני 21.3 - לFFO *- ב58%צמיחה של  -

 -המשך הגידול בהיקף הנכסים ובבסיס ההון  -
  

 First Capital Realty Inc. )FCR (חות הכספיים לרבעון השני ולמחצית "פרסמה היום את הדו

  . בתזרים המזומנים וברווח,  המעידים על גידול מתמשך בהכנסות2004נה של שנת הראשו

  

  : דגשים לרבעון השני

  .  מיליוני דולר קנדי ברכישת ופיתוח נכסים130הושקעו  -

ר " אלפי מ14 -ר מרכישות וכ" אלפי מ64 -כ, ר לשטח להשכרה" אלפי מ78 -נוספו כ -

 . מהשלמת פיתוח נכסים

 .    42% גידול של - מיליוני דולר קנדי 52.6 -ו לכההכנסות מהשכרה צמח -

 .58% גידול של – מיליוני דולר קנדי 21.3 - צמח לכFFO -ה -

 דולר קנדי ברבעון 0.35 דולר קנדי לעומת 0.36 -גדל ל) בדילול מלא( למניה FFO -ה -

 . המקביל אשתקד

ח מדילול המחושב על בסיס מדיניות פחת זהה והמנכה רוו(הרווח הנקי פרופורמה  -

 גידול -  מיליוני דולר קנדי11.2 -צמח לכ)  ברבעון המקבילEquity One - אחזקה ב

 .  מיליוני דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד7 - לעומת כ60% -של כ

 בתום הרבעון המקביל שנה 72% לעומת 64% -שיעור החוב לשווי הנכסי שופר לכ -

 . קודמת

 בתום ברבעון המקביל שנה 91.9%ומת  לע93.8% -שיעור התפוסה בנכסים גדל לכ -

 .קודמת

 

 
  

  . ח" בתקופת הדופחתפעמיות ובתוספת - בנטרול הכנסות והוצאות חד, הכולל את הרווח,  מפעולותהתזריםסך * 

  

  

  

  

  



  

הצלחנו במהלך הרבעון להגדיל את . "הביע שביעות רצון מתוצאות הרבעון  FCRל "מנכ, דורי סגל

תוך שימת לב לאיכות תיק הנכסים שלנו ומתן דגש ) FFO(פעילות היקף פעילותנו ואת התזרים מ

לפוטנציאל ההשבחה הגלום בכל אחד מהנכסים הן מבחינת תזרים המזומנים העתידי והן בהיבט 

  ". של עליית ערך הנכס

 

 -  מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בשטח להשכרה של כFCR 6במהלך הרבעון השני רכשה 

 מיליוני דולר קנדי ברכישת 19 -  מיליוני דולר קנדי והשקיעה סך של כ94 - ורה לכר ובתמ" אלפי מ64

 מיליוני דולר 17 ברבעון השני FCRמעבר לרכישות אלו השקיעה . קרקעות לפיתוח נכסים עתידיים

  . קנדי בפיתוח והשבחת נכסים

  

יתוח קרקעות לפיתוח ופ,  ברכישת נכסים מניביםFCRמתחילת השנה ועד היום השקיעה 

 מיליוני דולר 221 -ברכישת נכסים מניבים :  מיליוני דולר קנדי281 -והשבחה של נכסים סך של כ

 מיליוני 34 - מיליוני דולר קנדי ובפיתוח והשבחה של נכסים 26 -בקרקעות לפיתוח מחדש , קנדי

  . דולר קנדי

  

שכרה נטו של  באמצעות ה93.8% - את שיעור התפוסה בנכסים לכFCRבמהלך הרבעון העלתה 

ר לחודש לעומת " דולר קנדי למ11.5 -במקביל עלה שכר הדירה הממוצע לכ. ר" אלפי מ14.7 -כ

  בשכר הדירה מנכסים זהים ברבעון ההעלי.  דולר קנדי בתום הרבעון המקביל שנה קודמת10.9

  .2.5% -הסתכמה בכ

  

 מיליון מניות חדשות במהלך המחצית 8.5( מיליון מניות חדשות FCR 2.4במהלך הרבעון הנפיקה 

 מיליוני דולר 709 - את שווי השוק שלה לכFCRבאמצעות הנפקות אלו הגדילה ). 2004הראשונה של 

במקביל גדלו אחזקות . 2004 מיליוני דולר קנדי בתחילת שנת 558 -קנדי בתום הרבעון לעומת כ

  .  מיליוני דולר קנדי214 - מיליוני דולר קנדי בתחילת השנה לכ150 - הצבור בהון המניות מכ

  

 -  בתשלום אחד במזומן בB סדרה –ח להמרה " על פידיון האגFCRלאחר תום הרבעון הודיעה 

לפי , ח"על פי תנאי האג, ח למניות טרם הפידיון"ח רשאים להמיר את האג"מחזיקי האג. 30.8.04

  .קנדי למניה$ 16.43יחס המרה של 

ח "  כי תמיר את האגFCR -ל הודיעה ל"ח הנ" מיליון דולר קנדי מהאג40 -גלוב המחזיקה בכ- זיתג

  .למניות

 32 וכן מתמורת הנפקה פרטית בסך FCRמימון הפידיון המוקדם יעשה ממקורותיה הנזילים של 

  ).גלוב-  יונפקו לגזית78%מהם (מיליון דולר קנדי 

  

  

  

  

  



First Capital Realty ,מניב הנסחרת בבורסת ן"הנה חברת נדל, )%54(גלוב -יתמקבוצת גז 

 First Capital Realty. מיליוני דולר קנדי 700 -למעלה מבשווי שוק ) FCR: סימול (טורונטו

.  בקנדהסופרמרקטיםפיתוח וניהול מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני ,  ברכישהמתמחה

בנוסף לאחזקה , ר"מ  מיליון1.2 -כל  נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה ש102בבעלותה 

  . .Equity One Inc - ב 18% -בשיעור של כ

  

החברה נסחרת בבורסה .  המניבן" החברה הישראלית הגדולה ביותר בתחום הנדלהנה גלוב-גזית

פיתוח , ברכישההחברה מתמחה ). ₪ מיליארד 1.7 - כשווי שוק (100 א" ונכללת במדד תע"לני

 פתוחיםומתמקדת במרכזים מסחריים ובפינלנד  בעיקר בצפון אמריקה ,וניהול נכסים מניבים

  . מעוגני סופרמרקטים

  

,  בנכסיםשותפויות 2 -מרכזים בפיתוח ו 9כולל , נכסים מסחריים 296 הקבוצה בבעלות

   והמניבים שכר ר"ממיליוני  3.1 -המשתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של למעלה מ

עתודות קרקע המהוות פוטנציאל להשכרה  וכן ₪מיליארדי  1.8 -מעלה מ שנתי בסך של לדירה

  .עתידית

ן מניב הנסחרת בבורסה "חברת נדל, Citycon Oyj מחברת 36% -מחזיקה החברה בכ, כמו כן

  .CTY1Sתחת הסימול , בהלסינקי

  

 .First Capital Realty Inc -ו.   Equity One Inc בצפון אמריקה מתבצעת באמצעות הפעילות

   . FCR מניב הנסחרת בבורסת טורונטו תחת הסימול ן" נדלחברת שהנה

  

 הדיור המוגן בישראל בתחוםהמתמחה ) 1982( כן בבעלות החברה מחצית מחברת משכנות כלל כמו

וכן בנין ב " המתמחה בתחום הדיור המוגן בדרום מזרח ארהRoyal Senior Careומחצית מחברת 

  .אביב-משרדים בתל


